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ОПШТИНА СОКОБАЊА, решавајући по захтеву Republikе Srbijе, Ministarstvo trgovine,
turizma i telekomunikacija, Матични број: 17855131, ПИБ: 108508206, НЕМАЊИНА 22-26,
Београд (Савски Венац), Београд - Савски Венац, поднетог преко пуномоћника SKY
TECHNOLOGIES DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA
I USLUGA BEOGRAD (ZEMUN), Матични број: 17539680, ПИБ: 103290147, ЈОЗА
ЛАУРЕНЧИЋА 5, Београд (Земун), за издавање решења о одобрењу за извођење радова, на
основу члана 6. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 -
др. закон и 62/17), чл. 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“,
број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 28. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС”, број 68/19), и члана 3. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова
за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врстио бјеката који се граде,
односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као
и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и
поступку који надлежан орган спроводи („Службени гласник РС“, број 2/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) и овлашћења
начелника Општинске управе, доноси:

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев Republikе Srbijе, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,
Матични број: 17855131, ПИБ: 108508206, НЕМАЊИНА 22-26, Београд (Савски Венац),
Београд - Савски Венац, поднетог преко пуномоћника SKY TECHNOLOGIES DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA BEOGRAD (ZEMUN),
Матични број: 17539680, ПИБ: 103290147, ЈОЗА ЛАУРЕНЧИЋА 5, Београд (Земун), за
извођење радова на изградње секундарних или дистрибутивних мрежа комуналне
инфраструктуре, (намена објекта:) Lokalni komunikacioni vod-припрема следеће генерације
широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, кластер Е1, Сокобања-
Трговиште, (капацитет:) 4850.00 m, на к.п. (926, 7697/1, 7692, 956/1, 956/2, 7654, 963, 7687),
KO Resnik; KP (3579, 3562, 3557, 3560/1, 3559, 845, 3556, 3561), KO Trgovište, KP (5797,
4736) KO Sokobanja, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Republika Srbija, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Матични број: 17855131,
ПИБ: 108508206, НЕМАЊИНА 22-26, Београд (Савски Венац), Београд - Савски Венац,
преко пуномоћника SKY TECHNOLOGIES DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA BEOGRAD (ZEMUN), Матични број:
17539680, ПИБ: 103290147, ЈОЗА ЛАУРЕНЧИЋА 5, Београд (Земун), поднела је захтев за
издавање одобрења за извођење радова, на изградња секундарних или дистрибутивних



мрежа комуналне инфраструктуре, (намена објекта:) Lokalni komunikacioni vod-припрема
следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама,
кластер Е1, Сокобања-Трговиште, (капацитет:) 4850.00 m, на к.п. (926, 7697/1, 7692, 956/1,
956/2, 7654, 963, 7687), KO Resnik; KP (3579, 3562, 3557, 3560/1, 3559, 845, 3556, 3561), KO
Trgovište, KP (5797, 4736) KO Sokobanja 4850.00 m.

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложена је потребна документација и
то:

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП
Идејни пројекат IDP-PON-SOKOBANJA-E1-2022
Остала документа: списак парцела
Потврда о ослобађању од плаћања
Пуномоћје.

Издатим локацисјким условима број ROP-SBN-1422-LOC-1/2022 од 24.5.2022.године, за
предметну изградњу линијског објекта електронских комуникација, наведене су катастарске
парцеле број (926, 7692, 956/1, 956/2, 963, 7687), KO Resnik; KP (3579, 3562, 3557, 3560/1,
3559, 845, 3556, 3561), KO Trgovište, KP (4736) KO Sokobanja, при чему је у напомени
напред наведених локацијских услова констатовано да к.п.бр.7697/1, 956/1, 7654 КО Ресник
и к.п.бр.4730 и 5797 КО Сокобања, представљају државни пут IIA реда-ознака 217, за који је
Просторним планом општине Сокобања и Изменама и допунама Просторног плана (Сл.лист
општине, број 13/12 и 49/21), предвиђено да се за полагање оптичких каблова на
регулационим правцима врши разрада Просторног плана плановима детаљне регулације.

Увидом у доствљену документацију утврђено је да нису испуњени следећи услови:

- приложеним Идејним пројеком број IDP-PON-SOKOBANJA-E1-2022 наведене су, поред
осталих, и к.п.бр.7697/1, 956/1, 7654 КО Ресник и к.п.бр.5797 КО Сокобања, које нису у
попису катастарских парцела за које су издати локацијски услови, те у том смислу
приложени Идејни пројекат није потпун у погледу бројева катастарских парцела, односно
није усклађен са локацијским условима.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30
дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе
усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету
уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног
плаћања административне таксе, односно накнаде

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор
Општинском већу општине Сокобања, у року од 3 дана од дана пријема истог. Административна
такса износи 490 динара, и уплаћује се на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 10-
094, прималац - Општина Сокобања, и подноси се путем ове управе кроз Централни информациони
систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре.
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